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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0580/2011, ktorú predkladá Gérard Latteux, francúzsky štátny 
občan, o zámernom vysušení močaristej oblasti, ktorá je súčasťou sústavy 
Natura 2000

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje na podľa jeho názoru zámerné vysušenie močaristej oblasti 
klasifikovanej ako lokalita sústavy Natura 2000. Predkladateľ petície chová v tejto oblasti 
ryby a kačky a obáva sa, že tieto zvieratá v dôsledku uvedeného vysušenia zahynú. Rovnako 
sa obáva, že sa v tejto oblasti objaví botulizmus. Podľa neho poľnohospodári, ktorí v tejto 
oblasti pestujú kukuricu a obilniny, zámerne znížili hladinu vody v oblasti. Domnieva sa, že 
vznikli vážne škody na biodiverzite v tejto oblasti, ktorej hrozí vyschnutie. Predkladateľ 
petície sa už sťažoval príslušným orgánom, ale podľa jeho názoru sa proti tomuto 
vysušovaniu nič nerobí. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 26. septembra 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 16. decembra 2011

Oblasť Hâble d'Ault je súčasťou lokality sústavy Natura 2000 FR2200346 Estuaires et littoral 
picards (Baie de Somme et Authie), ktorá bola 21. decembra 2020 vyhlásená za osobitné 
chránené územie podľa smernice o biotopoch (92/43/EHS1).

                                               
1 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov
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Podľa článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch sú členské štáty povinné podniknúť všetky 
primerané kroky, aby sa predišlo poškodeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, pre 
ktoré boli územia označené ako chránené. Biotop „pobrežnej lagúny“ je prioritným biotopom, 
ktorý je uvedený v prílohe I smernice o biotopoch, a nachádza sa v lokalite Hâble d'Ault, 
ktorá by bola zmenou hladiny vôd zasiahnutá.

Komisia požiadala francúzske orgány o poskytnutie informácií týkajúcich sa spravovania tejto 
lokality, aby sa zabezpečilo podniknutie primeraných krokov s cieľom predísť poškodeniu.

4. Odpoveď Komisie (REV), doručená 27. júna 2012

Francúzske orgány poskytli Komisii informácie týkajúce sa tohto spisu. Francúzske orgány 
uznávajú, že situácia týkajúca sa hladiny vody v žľaboch a močiaroch susediacich s vodnou 
plochou Hâble d'Ault sa v rokoch 2010 a 2011 zhoršila. Medzi príčiny tohto stavu patrí 
nedostatok zrážok a odvodňovacie kanály na poľnohospodárskej ploche („Bas Champs“). 
Regulácia hladín vôd v oblasti Hâble d'Ault je problematická a v roku 2010 viedla 
k vypracovaniu hydrologickej a ekologickej štúdie s cieľom stanoviť priority zásahu. Na základe 
tejto štúdie sa smerom proti prúdu vodnej plochy Hâble d'Ault plánuje vytvoriť vodné dielo, 
vďaka ktorému sa v tejto oblasti bude neustále udržiavať dostatočne vysoká hladina vody, 
a plánuje sa tiež upraviť dielo nachádzajúce sa po prúde tejto vodnej plochy s cieľom regulovať 
jej hladinu vody. 

Komisia požiadala francúzske orgány o doplňujúce informácie, aby sa uistila, že plánované 
opatrenia skutočne podporujú zachovanie biotopov a druhov v záujme Spoločenstva, najmä 
„pobrežnej lagúny“, ktorá je prioritným biotopom v záujme Spoločenstva, a že tieto opatrenia sú 
v súlade s odporúčaniami uvedenými v dokumente o cieľoch vypracovanom v roku 2003.

5. Odpoveď Komisie (REV II), doručená 28. februára 2014 

Po dodatočnej žiadosti Komisie odoslanej v rámci konania pred podaním žaloby v súvislosti 
s projektom „EU Pilot“ francúzske orgány oznámili zavedenie viacerých opatrení na podporu 
ochrany biotopov osobitného chráneného územia Estuaires et littoral picards (FR2200346), 
konkrétne:

a) namontovanie pohyblivej záklopky na prítok vody zásobujúcej vodnú plochu Hâble d'Ault 
(„Course du Montmignon“) tak, aby sa v močiaroch a kanáloch nachádzajúcich sa smerom proti 
prúdu vodnej plochy udržiavala dostatočne vysoká hladina vody;

b) zavedenie manuálneho ovládania polkruhovej konštrukcie nachádzajúcej sa pri výpuste 
vodnej plochy Hâble d'Ault tak, aby sa hladina vody mohla meniť a aby sa zároveň dohliadlo na 
dostatočnú hladinu vody v období najnižšieho stavu vody. Celková regulácia hladiny vôd v časti 
Bas Champs, ktorej súčasťou je aj vodná plocha Hâble d'Ault, bude oficiálne schválená v rámci 
plánu riadenia kanálov, ktorý je v procese vypracúvania s rôznymi dotknutými stranami;

c) čistenie mŕtveho ramena vodnej plochy Hâble d'Ault tak, aby sa v ňom obnovila vodná 
vegetácia a biotopy v záujme Spoločenstva, ktoré sa nachádzajú v lagúne;

                                                                                                                                                  
a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).



CM\1022149SK.doc 3/3 PE478.585v04-00

SK

d) návrh štúdie zameraný na možné odstránenie hrádze v časti Bas Champs, a teda na obnovenie 
kontaktu s morským prostredím. Namontovanie mobilnej záklopky, ako sa opisuje v písmene a), 
je krátkodobým riešením, ktoré sa využije, kým sa čaká na rozhodnutia týkajúce sa možného 
odstránenia hrádze.

Zavádzajú sa teda primerané opatrenia s cieľom predísť poškodeniu a zlepšiť stav ochrany 
biotopov, na základe ktorých bola táto časť označená za lokalitu sústavy Natura 2000, 
a dosiahnuť ciele stanovené v dokumente o cieľoch, najmä pokiaľ ide o hladinu vody.

Záver

Na základe informácií, ktoré poskytli francúzske orgány, sa zdá, že došlo k vyriešeniu rôznych 
bodov, na ktoré sa poukazovalo v petícii v súvislosti so smernicou o biotopoch (92/43/EHS)1, 
a že za týchto okolností už nedochádza k porušovaniu uvedenej smernice. Komisia sa už tomuto 
prípadu nebude venovať.

                                               
1 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).


